Huize Walden is een zorg-onderneming voor personen met een zorgvraag.
We bieden al meer dan 40 jaar kwalitatieve en individuele zorg aan zorgvragers

Huize Walden zoekt:
medewerker schoonmaak/logistiek (m/v)
Wat houdt je job in?:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je onderhoudt en reinigt de studio’s van de bewoners volgens de
hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
Je onderhoudt gemeenschappelijke ruimtes zoals onthaal, gangen, burelen,…
Je staat in voor een efficiënte bediening van de maaltijden.
Je geeft maaltijdbegeleiding aan hulpbehoevende bewoners.
Je verzorgt de koffiemomenten van onze bewoners en ondersteunt de collega’s van de zorg
met de opmaak van de bedden.
Je zorgt voor de logistieke verdeling van bewonerskledij en bedlinnen.
Je staat in voor de organisatie en het proper houden van de bistro.
Je werkt samen met andere collega’s volgens een vooropgestelde planning
Je neemt actief deel aan het teamoverleg om informatie/ideeën uit te wisselen
Je hebt oog voor de noden en behoeften van de bewoners

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•

Je draagt de kerncompetenties van Huize Walden uit: Respect, Samenwerking en
Kwaliteitsbewust werken
Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken met de nodige discretie
Je bent positief ingesteld en communiceert op een correcte en transparante manier
Je functioneert als teamspeler en stelt je flexibel op
Je hebt het hart op de juiste plaats en toont respect voor de persoonlijke omgeving van de
bewoners
Je bent leergierig en neemt voldoende initiatief

Wat hebben wij jou te bieden?
•
•
•
•
•

Deeltijds contract (uren te bespreken) van bepaalde duur voor drie maanden met
mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur
Fietsvergoeding
Hospitalisatieverzekering
Een aangename en professionele werksfeer
Een zeer uitdagende job in een organisatie die voor heel wat vernieuwing staat

Indien u geïnteresseerd bent, kan u een gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae
bezorgen voor 21/01/2022 aan: Patricia.ardies@huizewalden.be

